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Імпровізації імпресіонізму в практиці 
Олександра Мурашка: синтез 

об’єктивної емпіричної дійсності та 
суб’єктивних вражень як підготовка до 

художнього узагальнення натури

Анотація. У статті розглянуто імпресіоністичний досвід видатного укра-
їнського колориста першої третини XX ст. О. Мурашка, який акумулював 
інноваційні практики європейського модерну 1870–1910-х років через 
засвоєння особливостей французького ар нуво та мюнхенського юґенд-
стилю. Імпресіонізм утворився на тлі загальноєвропейської кризи пози-
тивізму, презентувавши альтернативний антиакадемічний напрям, що 
впроваджував новий ірраціонально-суб’єктивний погляд на мистецтво. 
Встановлено концептуальний зв’язок між тогочасними прогресивними 
тенденціями ар нуво та практичною діяльністю О. Мурашка в період його 
стажування у Парижі 1900–1903-х. Проаналізовано основні імпресіоніс-
тичні твори, виокремлено образотворчі прийоми та особливості. По по-
верненню з Європи О. Мурашко став одним із засновників Української 
академії мистецтв. Через його творчу практику та подвижницьку педаго-
гічну діяльність інновації ар нуво поширилися у художню освіту України.
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Олександр Мурашко займає одне з провідних місць серед 
постатей нової ґенерації живописців межі XIX – XX ст. Перед-

часна загибель художника посилила увагу дослідників трагіч-
ною харизматичністю та масштабами невикористаного творчого 
потенціалу. 1931 року було видано брошуру К. Сліпко-Москаль-
цева із біографічною інформацією про живописця [12]. Наприкін-
ці 1950-х опубліковано одну з перших монографій за редакцією 
А. Шпакова, що мала оглядовий характер [9]. На базі фондів 
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Національного художнього музею України 2004 р. було вида-
но монографію Л. Членової, у якій творчість О. Мурашка була 
проаналізована в скрупульозно-хронологічній послідовності 
та перманентному зв’язку з проектом передвижництва [15]. Це 
не дозволило авторові виокремити основні тенденції творчого 
становлення О. Мурашка: імпресіонізм, символізм і постімпре-
сіонізм, які формувалися із значними інтервалами в часі на 
кшталт спіралеподібної траєкторії, та розкрити західноєвропей-
ську модель творчої обсервації. По поверненню в Україну живо-
писець зміг пристосувати засвоєний європейський досвід для 
потреб національного українського мистецтва. Для написання 
статті виявилися корисними видання останнього десятиліття 
[1; 3; 10; 11] та архівні матеріали з фонду О. Мурашка з НХМУ [7].

Мета статті – розкрити специфіку імпресіоністичного дос-
віду О. Мурашка в контексті поширення ідей ар нуво. Досяг-
нення мети дослідження передбачає вирішення наступних 
завдань: сформулювати специфіку імпресіонізму на межі XIX 

– XX ст., проаналізувати особливості індивідуальної адаптації 
О. Мурашка, виокремити сюжетно-тематичний діапазон і фор-
мально-стильові прийоми живописної мови, довести західно-
європейське підґрунтя професійного зростання О. Мурашка 
та його подальшу акомодацію в українському мистецькому 
середовищі.

Образотворчі новації ар нуво, що наприкінці XIX ст. увійшли 
до загальноєвропейської практики модерну, започаткувалися 
в лоні імпресіоністичних дослідів: «Напрямок, відомий у мис-
тецтві під назвою «імпресіонізм», став не тільки новою школою 
живопису, але й до певної міри став загальнокультурним рухом, 
що започаткував нову еру в історії мистецтв», – відзначав поль-
ський професор З. Кемпінський [9, с. 7]. Специфіка  імпресіоніс-
тичного сприйняття була безпосередньо пов’язана з жанром 
краєвиду. Переосмислений імпресіоністами досвід барбізон-
ського пленеризму 1830–1860-х років створив нові методичні 
передумови для відходу від загальноприйнятих правил моно-
хромного академічного натуралізму в бік емоційно-настроєво-
го суб’єктивізму [13, с. 33]. 

При контакті із сонячним світлом індивідуальне відчут-
тя кольорів – «імпресіо» – виявлялося у кожного живописця 
по-своєму, спричиняючи  формальне ставлення до можли-
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востей спектральної палітри. У дослідженні авторитетного 
знавця європейського модерну П. Віттліха обґрунтовано, що 
неоромантична програма сецесійного краєвиду будувалася 
на створенні суб’єктивного враження від природи у вигляді 
настроєвого краєвиду-враження, яке обґрунтував 1899 р. ві-
денський історик мистецтв А. Ріґль у публікації «Настрій як 
сутність теперішнього мистецтва» [18, с. 34]. Популярності 
краєвиду сприяла його історіографічна специфіка. Загально-
відомо, що в 1900-х роках вид рідного краю став своєрідною 
ареною для утвердження національно-патріотичних ідей. 
Процеси демократизації в жанрі краєвиду спричинили те, 
що саме в ньому найефективніше адаптувалися досягнення 
формального живопису: «Саме в цьому жанрі розкривалося 
ширше від ще недавнішнього коло ідей, бо краєвид став знач-
но змістовнішим, фактично провідним жанром малярства», 

– підкреслює В. Овсійчук [8, с. 18]. 
Опрацювання імпресіоністичної спадщини нової ґенерації 

українських живописців – М. Бурачека, Ф. Кричевського, А. 
Маневича, О. Мурашка, О. Новаківського, І. Северина – під-
тверджує, що імпресіоністичний досвід у їхній практиці почи-
нався саме з жанру краєвиду, утім, на чверть століття пізніше. 
І ця обставина потребує окремого з’ясування. По-перше, у 
загальноєвропейській мистецькій практиці 1900-х три фази 
імпресіонізму співіснували паралельно: ранній імпресіонізм 
1870-х; зрілий імпресіонізм 1880-х; неоімпресіонізм Ж. Сьора 
1884–1886-х років, але називали їх сучасники одним терміном 
– імпресіонізм. Життя не стояло на місці, і все більша кількість 
живописців долучалася до імпресіонізму експрес-методом за-
для звільнення від залишків академізму. Висновки науковців 
дають розуміння, що, адаптуючись у середовищі українських 
колористів, імпресіонізм засвоювався, через індивідуальну 
прихильність до творчості конкретного імпресіоніста: «Для 
української художньої культури був визначальним не хроно-
логічний, а вибірковий порядок засвоєння досвіду імпресіо-
нізму» [12, с. 9].

По-друге, наприкінці XIX ст. формальні завоювання ім-
пресіонізму вже взаємодіяли із соціокультурними запитами 
різних національних шкіл модерну, і ці місцеві версії імпре-
сіонізму різнилися. Приміром, познайомившись із імпресіо-
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нізмом після завершення Імператорської Академії мистецтв 
на паризькому підґрунті, О. Мурашко та Ф. Кричевський ор-
ганічно сприйняли концептуальні підходи Едуарда Мане, 
у яких жанр краєвиду поєднувався з жанром портрету. Їхні 
краяни О. Новаківський, М. Бурачек та І. Северин долучи-
лися до імпресіонізму на теренах Польщі, де імпресіонізм, 
опинившись у атмосфері національно-визвольного руху та 
«хлопоманії», невдовзі синтезувався з ідеями символізму та 
сецесіону. По-третє, той фактор, що представники нової ґене-
рації українських живописців набиралися досвіду на чужині, 
стимулювало дозрівання їхньої національної самоідентифіка-
ції та стало об’єднавчим лейтмотивом у прагненні створити 
тогочасне українське мистецтво міжнародного ґатунку. 

Олександр Мурашко отримав ґрунтовну мистецьку освіту 
в Петербурзькій академії мистецтв, що була одним з най-
престижніших закладів Російської імперії. Після завершення 
навчання 1900 р. художник був удостоєний золотої медалі та 
дворічного закордонного пенсіону [9, с. 8]. З архівних матеріа-
лів відомо, що знайомство О. Мурашка з європейським мисте-
цтвом розпочалося від Парижа і продовжилося в Мюнхені [7]. 
Опинившись у динамічній атмосфері Парижа, першочергову 
увагу О. Мурашко звернув на явище пленеризму. Реформи Е. 
Мане 1860–63-х років оптимізували на паризькому підґрунті 
специфічну концепцію пленеризму, що поєднувала краєвид із 
жанровою композицією. Тогочасну зорієнтованість митця на 
місцеву тенденційність відзначають українські дослідники: 
«… як і класики імпресіонізму, О. Мурашко любив поєднувати 
портрет з пейзажем» [3, с. 17]. 

Паризькі сюжети «На вулицях Парижа» (1903) та «Біля 
кав’ярні» (1903) доводять, що процес абсорбації європейського 
досвіду в практиці О. Мурашка став незворотним. Одразу це 
позначилося на форматах картин, що сприйняли популярну в 
мистецтві модерну зорієнтованість на вертикаль. З поширен-
ням японізму в культурі модерну в мистецьке  життя худож-
ників увійшла мода на какемоно (kakemono) – паперовий або 
шовковий сувій, що розташовувався вертикально на стіні та 
був елементом дизайнерського оздоблення [10, с. 23-24]. Нау-
ковці сходяться на думці, що європейські живописці почали 
користуватися вертикальним форматом, і саме він став попу-
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лярним у портретному жанрі доби модерну [14, с. 37; 17, с. 1-6.]. 
Саме в Парижі О. Мурашко звернувся до вертикального форма-
ту, який почав домінувати в його портретному жанрі до кінця 
життя: «Дівчинка з собачкою» (1901), «У кав’ярні» (1902–1903), 
«На вулицях Парижа» (1903), «Біля кав’ярні» (1903), «Портрет 
О.М. Нестерової» (1904), «Зима» (1905), «Портрет Л.Ф. Куксіної» 
(1909), «Портрет О.К. Мурашко, дружини М.І. Мурашка» (б. д.), 
«Портрет К. Мукалової» (1910), «Вечірні рефлекси. Портрет Н.Є. 
Кузьміної» (1911), «Автопортрет» (1917), «Жінка з настурціями» 
(1918). 

Важливою зміною у практиці О. Мурашка 1902–1903 рр. 
стало поступове висвітлення палітри, яке можна помітити при 
зіставленні колориту випускної картини «Поховання кошового 
отамана» (1900) з творами паризького циклу. Хроматична ди-
наміка залишається досить виваженою і будується на основі 
світло-тонального контрасту білого, чорного та червоного. 
Очевидно, під враженням від паризьких афіш і плакатів О. 
Мурашко почав вводити в композицію яскравий хроматичний 
акцент, як правило, червоного кольору, який декоративно ви-
різнявся на тлі світлих вохристо-золотавих півтонів. У сюжеті 
«У кав’ярні» таким акцентом слугує червоний шарф, накину-
тий на рамена дівчини. Як відомо, цим прийомом користува-
лися Анрі де Тулуз-Лотрек та Оґюст Ренуар. У обох випадках 
локальне виокремлення кольорової площини підсилювало 
декоративно-живописний ефект. Застосування такого засобу 
в практиці О. Мурашка доводить, що живописець почав від-
чувати різницю між кольором формальним і кольором нату-
ральним, що побутує в природі.

Парний портрет парижанок «У кав’ярні» відтворено на тлі 
нічної паризької вулиці, яскраво осяяної ілюмінацією. Можливо, 
практичне входження в імпресіонізм відбулося для О. Мураш-
ка «де-факто» і вдома, тому що паризькі сюжети створювалися 
вечорами, при штучному освітленні. Попри це, мистцеві вдало-
ся відтворити загадкову атмосферу мерехтливого нічного міста. 
Поволі колірне моделювання набуває локальної матеріальності, 
що передує живописній декоративності. У сюжеті «На вулицях 
Парижа» (1903) з’являються невластиві для бачення О. Мурашка 
відтінки іронії, які прозирають через епатажні вигини жіночих 
фігур і гротескову інтерпретацію їхніх личок. Цей саркастич-
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ний погляд на природу, можливо, відкрився О. Мурашкові під 
враженням від картин А. Тулуз-Лотрека, посмертна виставка 
якого була в Парижі саме 1902 р. [16]. Документальних під-
тверджень із цього приводу не виявлено, проте дещо плакатна 
інтерпретація фігур, характерні типажі, виразно окреслені 
жіночі силуети, – усе це відсилає до творчості французького 
постімпресіоніста. Наше припущення підкріплюється ана-
логічними спостереженнями Б. Лобановського, який, чи не 
єдиний з українських мистецтвознавців, уловив рефлексії 
творчості А. Тулуз-Лотрека в паризьких творах О. Мурашка 
[6, с. 118].

Для О. Мурашка входження у світ мистецьких новацій єв-
ропейського модерну виявилося тим унікальним досвідом, 
що позначився на його творчості не відразу, а через дистанцію 
часу. Серія тематичних картин «Паризькі кав’ярні» 1900–1903 
рр., створених безпосередньо в Парижі, стала прелюдією до 
наступного повноцінного імпресіонізму, який виявився вже 
в Україні. Улітку 1906 р., відпочиваючи за містом, О. Мурашко 
врешті відчув, як наростає інтенсивність барв під дією гаря-
чих сонячних променів. Цей момент зафіксовано у спогадах 
М. Мурашка від 24 серпня 1906 р., де згадується про несамовиту 
«гонитву» племінника за інтенсивністю сонця [7]. Досліджен-
ня пленерних портретів «На кормі» (1906) та «Сонячні плями. 
Жорж і О. Мурашко» (1908), у яких О. Мурашкові розкрилося 
імпресіоністичне бачення натури, демонструє певне насліду-
вання композиційних і живописних підходів Е. Мане.

У портреті «На кормі» О. Мурашко зобразив свого кузена Жор-
жа в човні на тлі сільського ставка. Художній задум нагадує 
винятково вдалий сюжет Е. Мане «У човні» (1874). Композиція, 
зрізана внизу формата, створює у глядача відчуття відкритого 
простору, хоча фігури портретованих розташовані на першому 
плані. Ліонелло Вентурі відзначав, що в згаданій картині Е. Мане 
вдалося віртуозно відтворити атмосферні ефекти та відчуття 
свіжого морського прозорого повітря [2, с. 9]. Натомість коло-
ристична імпресія О. Мурашка відрізнялася більш загостреним 
емоційним сприйняттям. Послуговуючись аналогічною схемою 
портрета на тлі водойми, О. Мурашко радикальніше вирішив 
проблему живописно-пластичного втілення. У творі україн-
ського живописця, написаному три десятиліття опісля Е. Мане, 
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відчувається не натуралістичний, а синтезований метод пере-
дачі натури, позаяк його емпіричні враження від кольорів 
одразу  узагальнювалися в процесі роботи над етюдом.

Осяяну сліпучим сонячним світлом постать кузена Жор-
жа вирішено через чисті янтарні відтінки кадміїв жовтих 
і помаранчевих. Процес перетворення пленерних вражень 
виявляється при погляді на білий капелюх портретованого. 
Відтворений через інтенсивні сонячні відтінки стронцію, він 
швидше створює враження «жовтого» капелюха. Увесь образ 
Жоржа – його лице, сорочку, штани й навіть корму човна – ви-
рішено через теплі жовтогарячі та оливкові відтінки барв, що 
контрастують з прохолодними відтінками синьо-зеленого тла 
водойми. Посилення тепло-холодного контрасту формально 
створює передумови для хроматичного узагальнення фігури 
юнака. Виокремлюючись силуетно, пластичні контури по-
статі Жоржа починають сприйматися як органічна частина 
декоративного візерунку. У згаданому етюді відчувається 
свідомий намір О. Мурашка сконструювати орнамент із со-
нячних плям, які продукують формальне живописне середо-
вище [7]. При цьому їх пластичне моделювання здійснюється 
не короткими мазками, а широкими колірними площинами, 
що посилює візуальний ефект декоративності. Відповідно до 
цього принципу художник употужнює інтенсивність барв і 
акцентує увагу на композиційній єдності спектрального «ки-
лима», а не на вибіркових ефектах світло-тонального осяяння. 
Посилення прикмет живописної декоративності в заданому 
портреті О. Мурашка «На кормі» спостерегла дослідниця його 
творчості Лариса Членова [15, с. 124]. Цей досвід демонструє, 
що природний темперамент О. Мурашка не дозволив обме-
житися художникові лише емпіричним сприйняттям. Під 
час імпровізації О. Мурашко почав долучати до побаченого 
творчу уяву. Це узагальнювало безпосередні натурні вра-
ження і стало елементом художнього синтезу. Новий метод 
суб’єктивно-ірраціонального сприйняття дійсності схилявся 
до живописно-практичних підходів, що дистанціювалися від 
плинної достовірності натуралізму та випереджали позачасо-
ві стани постімпресіонізму. 

У сюжеті «Сонячні плями. Жорж і О.І. Мурашко» (1908) з’яв-
ляється непідробна малярська свобода та природність, що 
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були властиві творам французьких імпресіоністів. Концепція 
бінарного портрета, де пара молодих людей відпочиває біля 
озера в затінку дерев, нагадує композицією картину Е. Мане 
«Аржантей» (1874). У полотні О. Мурашка відчувається єдність 
стилю, підпорядкування усіх зображень єдиному хроматич-
ному впливу сонячного освітлення. Звідси виникає певна 
живописна поетичність, яку неможливо висловити словами, 
тому що вона повністю походить від життєвої сили природи та 
цілісності художньої рецепції. Бронзовий відтінок засмаглих 
облич, білосніжно-блакитна одежа О. Мурашка та білосніжна 
із синім відливом сорочка Жоржа тонально виділяються на 
темно-брунатному тлі зелені другого плану, створюючи єд-
ність темного та світлого. 

Пару портретованих об’єднано в неподільний ліричний 
образ, який миттєво зачаровує глядача. В етюді виявляється 
синтезований живописний підхід, що здійснюється через 
поєднання вражень від об’єктивної емпіричної дійсності та 
суб’єктивного відчуття кольорів, осяяних сонячним світлом. У 
згаданій імпресіоністичній розробці О. Мурашка невимушено 
виявився нестримний темперамент колориста. Пристрасне 
задоволення від живописного процесу відчувається у самому 
накладанні барв, позаяк видно, що художник більше захо-
плюється вихлопом власних емоцій, аніж документальним 
віддзеркаленням натури. Цей нюанс доводить, що суб’єктивні 
почуття О. Мурашка почали посідати вагоме місце у творчому 
акті, виявляючи прикмети ідеалістичного творчого світогляду 
та ясне дистанціювання від матеріальних засад натуралізму.

Імпресіоністичні імпровізації О. Мурашка зафіксовано в 
нечисленних інтер’єрних постановках, зокрема  портретах «За 
п’яльцями. О.А. Прахова» (1905) та «Вечірні рефлекси. Портрет 
Н.Є. Кузьміної» (1911). Створені у приміщенні, вони значно 
стриманіші за інтенсивністю барв і діапазоном хроматичних 
відтінків, колірною інтенсивністю та живописно-пластичним 
темпераментом. У цих розробках увагу автора привернув стан 
прихованої таємничості буття, який неможливо висловити 
механічним змалюванням натури. Концентрація уваги худож-
ника на відтворення внутрішнього світу портретованих спри-
яла узагальненню художнього задуму та створенню відчуття 
ліризму. Такі особливості творчого світогляду демонструють, 
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що упродовж першої декади XX ст. О. Мурашко паралельно 
перебував під впливом ідей символізму та сецесії, що було 
поширеним явищем у добу модерну. Згадані імпресіоністич-
ні сюжети пензля О. Мурашка є історичним підтвердженням 
органічного засвоєння досвіду ар нуво в образотворчому мис-
тецтві України першої чверті XX ст.

З плином часу стажування на чужині спричинило перео-
цінку художнього світогляду О. Мурашка, надало впевненості 
та артистичної розкутості, навчило не шкодувати за вчораш-
німи досягненнями та рухатися вперед. Хоча зміни у творчій 
свідомості проявилися після повернення з Європи, їхні під-
валини закладалися саме в період закордонного стажування 
1900–1903-х рр. Культура європейського модерну формувалася 
на тлі назрілих потреб архітектури, ремесел і декоративного 
оздоблення, спираючись на практичний бік художньо-реміс-
ничого досвіду, що співіснував у органічній взаємодії синтезу 
мистецтв. О. Мурашко сприйняв цю властивість інтроспектив-
ної переоцінки емпіричних вражень і переробив таке розумін-
ня у власну педагогічну методику: «… О. Мурашко намагався, 
аби учні не втрачали живого контакту з натурою, пропонуючи 
їм замість абстрактних гіпсових геометричних фігур форми 
овочів і фруктів, що складаються з тих самих найпростіших 
фігур. … учень повинен був аналізувати форму, розкласти її 
на прості складові і врешті синтезувати свої спостереження в 
образі конкретної речі з усіма її індивідуальними особливос-
тями» [11, с. 110]. Отже, практичне використання набутого дос-
віду дозволяло видатному майстрові ефективно застосовувати 
тогочасне європейське бачення при творенні національного 
українського мистецтва.
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ANNOTATION
Ivanna Pavelchuk. Improvisations of Impressionism in the art of Alexander 
Murashko: the synthesis of the objective empirical reality and subjective 
impressions as a preparation for artistic generalization of nature. The article 
describes impressionistic experience of the outstanding Ukrainian colorist of 
the first third of the XX century Alexander Murashko. The painter has mastered 
the French ar-nouveau and the Munich Jugendstyle of the 1870's and 1910's. 
Impressionism was formed on the background of the European crisis of posi-
tivism. It was presented an alternative direction of academic art. A conceptual 
connection between the trends of ar-nouveau and the practical activity of O. 
Murashka during his internship in Paris 1900-1903 was established. The main 
impressionistic works are analyzed, peculiarities of painting impressionis are 
singled out. On his return from Europe, O. Murashko became one of the found-
ers of the  Ukrainian Academy of Arts. 

Key words: Modern Style, Impressionism, style, impression, nature.

АННОТАЦИЯ
Иванна Павельчук. Импровизации импрессионизма в практике 
Александра Мурашко: синтез объективной эмпирической 
действительности и субъективных впечатлений как подготовка к 
художественному обобщению натуры. В статье проанализирован 
импрессионистический опыт выдающегося украинского колориста первой 
трети XX века Александра Мурашко, который аккумулировал инновационные 
практики европейского модерна 1870-1910-х годов через обсервацию 
особенностей французского ар нуво и мюнхенского югендстиля. 
Импрессионизм формировался на фоне общеевропейского кризиса 
позитивизма и представил альтернативное антиакадемическое направление, 
которое демонстрировало новый иррационально-субъективный 
взгляд на искусство. Была установлена существующая концептуальная 
связь между прогрессивными тенденциями ар нуво и практической 
деятельностью А. Мурашко в период его стажировки в Париже 1900–1903 
гг. Проанализированы основные импрессионистические произведения О. 
Мурашко, выделены изобразительные приемы и особенности живописного 
восприятия. По возвращению из Европы А. Мурашко стал одним из 
основателей Украинской академии искусств. Благодаря его творческой 
практике и подвижнической педагогической деятельности инновации ар 
нуво адаптировались в художественном образовании Украины.

Ключевые слова: модерн, импрессионизм, стиль, впечатление, натура.
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